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Undanta delar av Borås från EBO 
  

  

Som asylsökande har man rätt att välja sitt eget boende. Den som inte vill bo i 

Migrationsverkets boende kan välja att ordna en bostad på egen hand. Många väljer att bo 

hos vänner eller släktingar medan de väntar på svar på sin asylansökan. Den som väljer att 

ordna sitt boende på egen hand får själv stå för boendekostnaden. 

 

 

Den 15 augusti 2020 ändrades förordning (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl. 

gällande vilka områden som kan anmälas och hur anmälan ska göras. Innan en kommun 

anmäler ett eller flera områden i kommunen till Migrationsverket ska Länsstyrelsen yttra sig. 

Av yttrandet ska de framgå om länsstyrelsen invänder mot att ett område anmäls. 

Kommunen får inte anmäla ett område som länsstyrelsen invänt sig mot.  

  

 

Borås Stad etablerar vartannat år ett välfärdsbokslut. Syftet med välfärdsbokslutet är att 

möjliggöra jämförelser geografiskt, socioekonomiskt, åldersmässigt och ur ett 

genusperspektiv. Sociala och ekonomiska utmaningar i de olika kommundelarna har 

kartlagts och analyserats för att ge politikerna ett bra beslutsunderlag inför beslut.  

  

 

I det senaste välfärdsbokslutet pekas tre områden särskilt ut, där indikatorerna och 

resultaten tydligt blottlägger rådande sociala och ekonomiska utmaningar. Dessa områden 

är Norrby, Hässleholmen/Hulta, samt Sjöbo. Visserligen återfinns sociala och ekonomiska 

skillnader i andra områden än dessa, men skillnaderna är inte i lika stor omfattning.  

  

 

Lämpligen borde hela Borås undantas i EBO-lagstiftningen, men beaktat den förändrade 

förordningen möjliggörs endast att de mest utsatta områdena undantas. Då Borås Stad har 

ett gott underlag från välfärdsbokslutet, föreligger det inga hinder för staden att kontakta 

länsstyrelsen för ett yttrande, för att sedan anmäla till Migrationsverket om att undanta 

Hässleholmen/Hulta, Norrby och Sjöbo från EBO-lagstiftningen.  
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Sverigedemokraterna föreslår Kommunfullmäktige besluta,  

  

Att  

  

hemställa om ett yttrande hos länsstyrelsen att undanta Norrby, 

Hässleholmen/Hulta och Sjöbo från Lagen om eget boende, EBO.  

Att  Översända yttrandet tillsammans med kommunfullmäktiges beslut 

till Migrationsverket.  

  

  

  

För Sverigedemokraterna,  

 

  

  Andreas Exner (SD)    Kristian Silbvers (SD)  

 Kommunalråd    Ledamot, Kommunstyrelsen  


